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Дороги выведут цементную отрасль из кризисна
Програма "Велике будівництво" і плани щодо збільшення частки цементобетонних доріг в Україні
дають  підстави  сподіватися  на  зростання  цементної  галузі,  повідомив  директор  асоціації
виробників цементу "Укрцемент" Роман Скільський.
http://profidom.com.ua/novosti/dorogi/36770-dorogi-vyvedut-tsementnuyu-otrasl-iz-krizisa

Реформи та ініціативи, які можуть змінити ринок нерухомості
Цього року законотворці активно взялись за реформування будівельної галузі, але оскільки єдиний
чіткий  план  дій  щодо  зміни  галузі  у  Верховній  раді  відсутній,  з’являється  значна  кількість
законопроєктів, що можуть нести кардинальні зміни для ринку.
http://budport.com.ua/news/18790-reformi-ta-iniciativi-yaki-mozhut-zminiti-rinok-neruhomosti

Будівництво в умовах карантину: які діють обмеження для галузі у різних карантинних зонах
Які діють обмеження для будівельної діяльності у різних карантинних зонах/
http://budport.com.ua/news/18789-budivnictvo-v-umovah-karantinu-yaki-diyut-obmezhennya-dlya-galuzi-
u-riznih-karantinnih-zonah

В Україні запустять нову програму видачі кредитів на житло
Проект дозволить видавати іпотечні  кредити і  фінансові  лізинги,  тобто це буде будівництво
житла.
https://fbc.ua/uk/news/ekonomika-uk/v-ukrayini-zapustyat-novu-programu-vidachi-kreditiv-na-zhitlo/

Українка створила екологічну упаковку на основі каштана
Українка  здобула  срібну  медаль  у  міжнародному  конкурсі  винаходів,  презентувавши екологічну
упаковку на основі каштана.
https://shotam.info/ukrainka-stvoryla-ekolohichnu-upakovku-na-osnovi-kashtana/

Навколо Києва побудують окружну дорогу довжиною у 150 кілометрів
Завершити будівництво планується протягом 4-5 років.
https://stolychno.news/mista/kiyiv/navkolo-kyieva-pobuduiut-okruzhnu-dorohu-dovzhynoiu-u-150-
kilometriv/

З’явилася карта занедбаних історичних будівель Києва
Команда архітекторів, реставраторів, урбаністів і дизайнерів створила Мапу реновації - карту
занедбаних пам’яток історії та архітектури в Києві.
https://nv.ua/ukr/kyiv/zanedbani-budivli-v-kiyevi-z-yavilasya-karta-novini-kiyeva-50113167.html

Як найменша ОТГ Житомирщини отримує найвищі показники залучення грантових коштів
Високівська  громада,  хоч  і  є  найменшою  в  області  за  кількістю  населення,  проте  постійно
демонструє  високі  показники  у  співпраці  громадського  сектору  та  органів  місцевого
самоврядування у залученні грантових коштів для вирішення проблем спільноти.
http://news.dks.com.ua/index.php/news/zhitomir/60881-yak-najmensha-otg-zhitomirshchini-otrimue-
najvishchi-pokazniki-zaluchennya-grantovikh-koshtiv

ПОБЛИЗУ ЛЬВОВА СВІТ ПОБАЧИВ ПУБЛІЧНИЙ ПАРК СУЧАСНОЇ СКУЛЬПТУРИ
Публічний парк сучасної скульптури PARK3020  відкрили в 25  км від Львова,  в селі Стрілки
Старосамбірського району біля приватного комплексу Edem Resort Medical & SPA.  Скульптури,
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серед  яких  є  просто  величезні  (так,  робота  «Вухо»  Олексія  Золотарьова  -  9  м),  розміщені  в
природному ландшафті під відкритим небом.
https://dialogueparty.site/article/view/poblizu-lvova-svit-pobachiv-publichniy-park-suchasnoji-skulpturi/

У Бучачі завершують реставрацію унікальної ратуші
Знаменита  Бучацька  ратуша,  що  на  Тернопіллі,  вийшла  на  фінішну  реставраційну  пряму.  На
першому  і  другому  поверсі  вже  завершено  внутрішнє  і  зовнішнє  оздоблення.  Відремонтовані
унікальні гвинтові сходи, посилено оригінальні конструкції несучих стін. Тепер тут чекають на
скульптури,  яких  торкнулася  рука  Пінзеля,  та  на  археологічні  роботи,  що  ось-ось  мають
розпочатися  на  площі  перед  входом.  А  невдовзі  всередині  розміститься  експозиція  Бучацького
краєзнавчого музею.
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/50896-u-buchachi-zavershuyut-restavratsiyu-unikalnoji-ratushi-foto#

Мальована Хата: На Вінниччині Художники Прикрашатимуть Село
Від  сьогодні,  21  вересня,  у  Серебринцях,  що  на  Вінниччині  розпочнуть  симпозіум  народного
малярства «Мальована хата». Всього симпозіум триватиме п’ять днів за які художники мають
оздобити малюнками кілька об’єктів на території села.  Всього над об’єктами працюватимуть
сім художників.
https://www.online.vn.ua/malovana-hata-na-vinnichchini-hudozhniki-prikrashatimut-selo/
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